
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENOAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR i^TAHUN 2018

TENTANO

URAiAN TUG AS JABATAN PADA DINAS UNO RUNG AN HiDUP
KABU PATEN BOYOLALI

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat K

2.

bahwa untuk melaksanakari ketentuan PasaJ 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang 

kelancaran peiaksanaan tugas Dinas Lingkungan 
Hid up Kabu paten Boyolali, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Boyolali ten tang Uraian Tugas 
Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabu paten 

Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten DaJam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ....
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolaii Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolaii Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolaii Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolaii Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan 
Pungsi, scrta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 

Boyolaii (Berita Daerah Kabupaten Boyolaii Tahun 

2018 Nomor 25);

7. Peraturan Bupati Boyolaii Nomor 26 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pclaksana Tcknis Pada 

Dinas Daerah Kabupaten Boyolaii (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolaii Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALl TENTANG URAIAN TUGAS 

JABATAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN 

BOYOLAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1 ....
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Pa sal I

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:

1. Daerah adaiah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.

4. Dinas Lingkungan Hid up yang selanjutnya disingkat DLH adalah 
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
Daerah di bid an g lingkungan hid up. bidang kehutanan, dan bidang 
pjekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tcrtentu pada Dinas dan Badan.

6. Pern aka man adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman 

pada makam umum, tidak temiasuk makam pahlawan.

7. Kebun Raya Indrokilo Boyolali yang selanjutnya disingkat KRIB adalah 
kebun ray a Daerah sebagai kawasan konaervasi tumbuhan secara Ex 

Situ yang berperan dalam rangka mengurangi laju degradasi 
keanekaragaman tumbuhan.

BAB II

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu 

DLH

PasaJ 2

(1) DLH mempunyai tugas mem bantu Bupati melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan 
hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekeijaan umum dan penataan 
ruang sub urusan persampahan. cnet^ sumber daya mineral serta 

pemakaman.
(2) DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DLH 

yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas mem bantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah di bidang lingkungan hid up, bidang kehutanan, dan bidang 
pekcijaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, energi 
sumber daya mineral sens pemakaman.

(3) Uraian ....
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(3) Uraian tugas Kepala DLH sebagaimana dimaisud pad a ay at (2) adalah
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknia uruaan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup, bidang kehutajian< dan bidang peketjaan umum 
dan penataan ruang sub uruaan peraampahan, enei^ sumber daya 
mineral serta pemakaman sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknia bidang lingkungan hidup, 
bidang kehutanan^ dan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang sub urusan persampahan, energi sumber daya mineral serta 

pemakaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b- meneiapkan perencanaan pemelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang lingkungan hkiup» bidang kehutanan, dan 
bidang peketjaan umum dan penataan ruang sub urusan 

persampahan. energi sumber daya mineral serta pemakaman sesuai 
prosed ur dan kelentuan peraturan perun dang-undangan
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

C- mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang lingkungan hidup. bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, energi 
sumber daya mineral serta pemakaman berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya 

berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditentukan;
d- mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran,

e. menyelenggarakan ketalalaksanaan urusan umum dan 
kepegawaian. keuangan, perencanaan, dan pel a po ran di Ungkup 

DLH sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar teru'ujud tertib administrasi dan dapat menunjang 

pelaksanaan tugas DLH secara optimal;
f. menetapkan dan menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah sesuai metode yang dapat dipertanggungjawabkan 
dan ketentuan peraturan pentndang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. menyelenggarakan pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai 
metode yang dapat dipertanggungjawabkan agar ha ail kajian dapat 

digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan;

h. menyelenggarakan
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h. menyclcn^rakan pengk^ian dokumen lingkungan htdup sesuai 
metode yang da pat dipertanggungjawabkan agar hasil kajtan dapat 

digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan;
i. menyelenggarakan perizinan bidang lingkungan hid up meliputi izin 

lingkungan hidup, izin pengolahan air limbah. dan izin 

penampungan semen tara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
sena izin pembukaan makam;

j. memberikan rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pert im ban gan 
teknis agar hasil rekomendasi dapat digunakan bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan;
k. mclaksanakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya 

manusia. pengembangan si stem manajemen lin^cungan dan 
pengembangan kerjasama dan kemitraan lingkungan;

I mclaksanakan pengendalian pencemaran air, udara, Umbah pad at, 
dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, energi sumber daya 

mineral serta pemakaman;
m. mclaksanakan pengendalian kerusakan lahan, sumber daya air, 

kawasan konservasi, dan keanekaragaman hayati;
n. mcngoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup melaiui pemberian 
informasi, pengisolasian, serta penghentian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan;
o. mengoordinasikan pelaksanaan pemuUhan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan bid up melaiui pemberaihan, remidiasi, 
rehabilitasi, dan restorasi daerah pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan;
mclaksanakan pengembangan teknologi lin^ungan dan 

laboratorium lingkungan; 
melaksanakan pcnegakan hukum lingkungan; 
mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

memfasilitasi penyelesaian sen^eta Lingkungan;
mclaksanakan pembinaan dan pengawasan ketaatan 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan 
perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
u. melaksanakan standar pelayanan minima] bidang lingkungan 

hidup;
V. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat. kearifan lokal. dan hak masyarakat 
hukum adat yang terkait den gan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;

P

q*
r.
a.
t.

w. mengclola ....
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w. tnengelola, m en gem ban gkan. dan melaksanakan kebijakan aiatem 

informasi lingkungan hidup;
X. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan panghargaan; 

y. menerbilkan izin lingkungan;
2. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservaai 

sumber day a alam;
aa. merumuskan kebijakan teknis dan pelayanan adminiatrasi 

penyelenggaraan urusan pemcrintahan di bidang kehulanan; 

bb. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kinerja 
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang 
kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub 

urusan persampahan, energi sumber daya mineral serta 

pemakaman sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;
cc, memberikan saran, pen da pat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
dd. merumuskan laporan di bidang lingkungan hidup. bidang 

kehutanan, dan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang sub 

urusan persampahan. energi sumber daya mineral serta 
pemakaman berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjewaban pelaksanaan tugas; 

ce. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan 

ff, melaksaneikan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pin an 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretarlat

Paragraf i 
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat DLH mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan. keuangan dan 
pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 

Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan DLH.

(2] Sekretariat



-7 -

(2) Sekretariat DLH sebagaimana dimakaud pad a ay at (1) dipimpin oteh
Sekretaris DLH yang mempunyai tugas mam im pin dan
mengoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan ad ministrati f dan 

teknis yang meliputi pcrencanaan, keuangan dan pelaporan. urusan 
tata usaha. perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Stpil 
Negara kepada semua unsur di lingkungan DLH.

(3) Uraian tugas Sekretaris DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adaiah sebagai berikut;

a. menyusun kebijakan teknia di bidang pengelolaan surat-mcnyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan sena perencanaan dan 

pelaporan pada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tclah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat. 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada DLH sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

pembangunan daerah;

C. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan sena perencanaan dan 

pelaporan pada DLH berdasar kew'enangan dan mempertimbangkan 
sumber days agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawaban sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien, dan tepai sasaran;

e. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan. 
hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan. dan barang 
inventaris serta kelembagaan sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
dan dapat menujangan pelaksanaan tugas Dinas secara optimal;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar 

terwujud tertib administrasi kepegawai dan kinerja pegawai yang 
optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinas;

g. melaksanakan ....
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g. melaksanakan pcngelolaan administraBi keuangan meliputi
penyiapan bah an rencana pen da pa tan dan belanja,
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya acsuai 

prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tcrtib administrasi keuangan;

h. melaksanakan pengelotaan administrasi barang inventaris pada 
DLH meliputi penyiapan bah an rencana kebutuhan barang, 
perbendaharaan. veriilkasi. pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi barang inventaxis;

i. melaksanakan penyusunan rencana. program, dan kegjatan 

penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, 
dan bidang pekexjaan umum dan penataan ruang sub urusan 
persampahan. cnergi suml>er daya mineral, pemakaman dan 
penetapan target kinerja seita pelaporannya sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar data yang 

dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 

perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akunlabilitas 

kinerja yang baik;
j. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja di 

bidang kesekrecariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang teJah ditetapkan daJam rangka 

perbaikan kinerja;
k. meml>erikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang administrasi 

bidang lingkungan hidup. bidang kehutanan, dan bidang pekexjaan 
umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, energi 
sumber daya mineral serta pemakaman beijalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinaean lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dal am 

rangka mendukung kinerja organtsaai.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pa sal 4 ....
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Pasat 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan surat-menyurat, urusan tata usaha, kearaipan, urusan 
administraai Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah 

tangga, dan pena(aan barang milik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ay at 

(1) dipimpin oleh Kepaia Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan surat-menyurat, 
urusan tata usaha, kearaipan, urusan administrasi Aparatur Sipil 
Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga. dan penataan barang 

milik negara.

(3) Uraian tugas Kepaia Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2| adaJah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-

menyurat, kerumahianggaan, hubungan masyarakal, keprotokolan, 
kearsipan. pengelolaan barang invencaris, kelembagaan, 
administrasi, dan pengelolaan kepegawaian pada DLH sesuai
ketentuan peraturan pcrundang-undangan dan pert im ban gan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat-

menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan. barang invencaris, kclembagaan. administrasi dan 

pengelolaan kepegawaian pada sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

c- menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada DLH berdasar kewenangan dan
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif. eHsien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia ....
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f. menyelia pelaksanaan admin istrasi dan pengelolaan 

kerumahtanggaan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 

kerumatanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas DLH secara 

optimal.
g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 

masyarakat, dan keprotokolan sesual prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 

pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 

keterbukaan informasi publik;
h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearaipan 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang 

pelaksanaan tugas DLH secara optimal;
i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan 
kineija pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 

lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban. keamanan, dan kenyamanan 

lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;
k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang invemaris sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud pengelolaan barang invenlaris yang optimal dalam 

mendukung pelaksanaan tugas.
l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah diteiapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggarnan tugas sekretariat beijalan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;
o. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 3 ....
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Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pa sal 5

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakaanakan penyiapan 
koordinaai dan pengeiolaan keuangan. penatausahaan, akuntanai, 
veriflkasi. pembukuan. dan pelaporan.

(2| Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksuci pada ay at (1) dipimpin 
oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 

anggaran sena pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
administrasi keuangan pada DLH scsuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas da pat berjalan aesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan administrasi 

keuangan pada DLH sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang scsuai dengan rencana 

pembangunan daerah;
c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan pada 

DLH berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 

agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d- mendistribuaikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tcpat sasaran:

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
akuntansi DLH sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 

keuangan DLH;
r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

belanja langsung DLH secara berkala sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan 

penyusunan laporan dan peningkatan kineija bidang keuangan;

g. menyiapkan
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g. menyiapkan bahan pengoordinasian dan peny\iaunan rencana 
anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak 

langsung seauai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar lerwujud perencanaan keuangan yang memenuhi 
standar yang berlaku;

h. menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meltputi 
pembukuan, verifikasi. rekapituUai dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud pelaksanaan 

kegiatan perbendaharaan yang memenuhi standaryang berlaku;

i. menyusun laporan peril itungan dan pertanggungjawaban keuangan 
secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud laporan yang memenuhi 
standaryang berlaku;

j. menyelia pengelolaan administrasi penggajian dan pembenan 

tunjangan pegawai sesuai prosedur dan ketentuan agar terwujud 
pengelolaan administrasi penggajian dan pembenan tunjangan 
pegawai sesuai standar yang berlaku:

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;
l. memberikan saran, pen da pat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun rertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan di bidang pengelolaan keuangan berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

n. membina. mengawasi, dan menilat kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberlkan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6 ....
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Pa sal 6

(1) Subbagian Perencanaart dan Pelaporan mempunyai tugas 
meiaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan aerta penyuaunan iapcran penyelenggaraan 
pemerintahan dan kineija.

(2) Subbagian Pcrencanaan dan Pclaporan scbagaimana dimaksud ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Pcrencanaan dan Pclaporan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bah an kebijakan teknis di bid an g penyusunan rencana. 

program, dan kegiatan sena penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kinerja pada DLH sesuai ketentuan peraturan 

perundang'Undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana. 
program, dan kegiatan serta pengelolaan adminiatraai keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 

pada DLH sesuai prosedur dan ketentuan peraturan pcrundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaar^ yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan 
daerah;

c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan
serta pengelolaan ad ministry si keuangan dan penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DLH berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar
pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, membcrikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efektif, efisicn, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di bidang 
lingkungan hidup. bidang kchutanan, dan bidang persampahan 
melalut metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan 
perencanaan dan pelaporan;

f. menyiapkan
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f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen rencana strategis, rencana kinerja, rencana keija, rencana 
kegiatan dan anggaran. dan perjanjian kincrja DLH serta dokumen 
perencanaan lainnya cli bidang lingkungan hidup. bidang 
kehutanan. dan bidang persampahan sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 

pelakaanaan tugas DLH;
g. mcnyusun bahan rencana pembangunan daerah Jangka panjang, 

bahan rencana pembangunan daerah jangka menengah, dan bahan 
rencana pembangunan tahunan, menyusun bahan evaluasi, dan 
menyusun bahan laporan pelakaanaannya di bidang lingkungan 

hidup, bidang kehutanan, dan bidang persampahan, energi sumber 
daya mineral sena pemakaman sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan, 
evaluasi. dan pelaporan dokumen rencana pembangunan daerah, 
evaluasi, dan pelaporannya;

h. melakaanakan evaJuasi pelaksanaan tugas dan capaian kinetja DLH 

secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai bahan laporan dan peningkatan 

pelaksanaan dan kineija DLH;
i. menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas dan laporan kineija 

DLH secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai pertanggwngjawaban pelaksanaan 

tugas dan kineTja;
j. menyiapkan bahan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, bahan Laporan Keterangan 
pertanggungjawaban Bupati, Laporan Akuntabilitas Kineija Insiansi 
Pemerintah bidang lingkungan hidup. bidang kehutanan, dan 
bidang persampahan. enei^ sumber daya mineral serta 

pemakaman;
k. melaksanakfiin pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 

bidang perencanaan sesuai dengan perencanaan dan indikator 

si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan daJam rangka 

perbaikan kinetja;
L memberikan saran, pcndapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun lertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekreiariat betjalan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyusun laporan di bidang perencanaan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informa si dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuain.
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

o melaksanakan ....
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0. melaksanakan tugaa Icedinasan lain yang dfbenkan oleh ptmpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daJam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Tugaa dan Fungsi BidangTata Lingkungan dan Peningkatan Kapaaitaa

Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapaaitaa Lingkungan Hidup

Paaal 7

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapaaitaa Lingkungan Hidup
mempunyai tugaa pierumusan kebijakan teknis. penyuaunan 

perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis» 
bimbtngan teknia dan auperviai, pemantauan dan evaluasi, serta 
pel a po ran bidang tata lingkungan dan peningkatan kapaaitaa
lingkungan hidup.

(2) Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapaaitaa Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala BidangTata 

Lingkungan dan Peningkatan Kapaaitaa Lingkungan Hidup yang 
mempunyai tugaa memimpin pelaksanaan perumusan kebijakan leknie, 
penyuaunan perencanaan, pengoordinaaian, pelaksanaan kebijakan 
teknia, bimbingan teknis dan superviai, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan bidang tata lingkungan dan peningkatan kapaaitaa
lingkungan hidup.

(31 Uraian tugaa Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan 
Kapaaitaa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
adalah aebagai berikut:
a. merumuakan menyusun kebijakan teknia urusan pemerintahan di 

bidang tata lingkungan dan peningkatan kapaaitaa lingkungan 

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
penimbangan teknis bidang tata lingkungan dan peningkatan 
kapaaitaa lingkungan hidup aebagai pedoman pelaksanaan tugaa;

b- menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan 
bidang pekeijaan umum dan penataan ruang sub urusan 

persampahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar terausun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategys;

c. mengoordinasikan ....
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c. mengoordinaeikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitaa lingkungan 
hidup berdasarkan kewenangan dan mempcrtimbangkan sumber 
daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif aeauai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistnbusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang lugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. eftsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan dan 
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

f. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi data dan informast 
sumber day a alam sesuai metodologi yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar dipereleh data yang dapat digunakan 
sebagai bah an perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang 
lingkungan hidup;

g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Perlinriungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menyinkronkan pemuatan 
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Na$ional» Pulau. dan Ekoregion;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaJuasi
pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup;

1.

J-

I

m.

mengoordinasikan pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup dan penentuan cadangan sumberdaya 
alam;

mengoordinasikan pelaksanaan inventansasi karakteristik dan 

kondisi ekosistem dan pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap 
lingkungan hidup;

mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah. 
dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kesadaran 

xnasyarakat serta pemangku kepentingan dalam penyusunan 
Renciuia Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

mengoordinasikan pelaksanaan. pembinaan. fasilitasi 
penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk 
Kebijakan Rencana dan Program bidang lingkungan hidup;

n. melaksanakan ....
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n. melakaanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan 

Rencana dan Program Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian 
Ungkungan Hid up Strategis;

o. melakaanakan pemetaan isu pern ban gun an berkelanjutan dan 
Ungkungan hidup dan Kebijakan Rencana dan Program yang 
potenaial menimbulkan dampak Ungkungan hidup;

p. mengoordinaaikan tim pakar dan memfaaiUtasi keterlibatan 
masyarnkat dalam Kfyian Ungkungan Hidup Strategis;

q. mengoordinaaikan pen gem ban gan kesadaran masyarakat aerta 
pemangku kepentingan dalam Kajian Ungkungan Hidup Strategis;

r. mengoordinaaikan penyusunan tata ruang vang berbasis day a 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan instrumen 

ekonomi Ungkungan hidup;

6. melaksanakan identiUkasi, venflkasi dan validasi aerta penetapan 

pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau 
pengctahuan cradisional dan hak kearifan lokal atau pengccahuan 
tradisional dan hak Manusia Hukum Adat terkait dengan 
perlindungan dan pengetolaan Ungkungan hidup:

t. menyelia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 
pengembangan dan pendampingan terhadap Manusia Hukum Adat» 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup;
u. melaksanakan fasiliiasi keijaaama dan pemberdayaan serta 

penyiapan mode! dan penyiapan aarana prasarana peningkatan 
kapasitas dan peningkatan keijasama Manuaia Hukum Adat, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup;

V. mengoordinaaikan pengembangan materi dan metode serta 
melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup serta 

peningkatan kapasitas instruktur dan pen^njluh Ungkungan hidup;

w- mengoordinasikan pengembangan kelembagaan kelompok 

masyarakat peduli lingkungan hidup dan jenis penghargaan 

Ungkungan hidup;
X. mengoordinaaikan pelaksanaan kegiatan hari-hari lingkungan;

y. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan dan peningkatan 
kapasitas Ungkungan hidup sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

z. memberikan ...
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2. membcnkan saran, pendapat. dan pertimbangan k^pada ataaan 
sesuai bidang tugaanya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

aa. merumuskan laporan di bidang taia lingkungan dan penin^catan 
kapasitaa lingkungan hidup berdasarkan daca dan analisa aebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

bb. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kinerja; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rang^a mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Seksi Inventarisasi dan Ren can a Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

PasaJ 8
(1) Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis. 
penyusunan perencanaan, pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan 

teknis, bimbingan teknis dan supervtsi, pemantauan dan evaluaai, serta 
pelaporan bidang inventarisasi dan rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Sekai inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada aval (11 di pirn pin oleh 

Kepaia Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan
perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan,
pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan dan evaluasi. serta pelaporan bidang 
inventarisasi dan rencana perlindungan dan pengelolaan imgkungan 

hidup.
(3) Utaian Tugas Kepaia Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 
adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

inventarisasi dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis bidang inventaris dan rencana perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;

b. menyusun ....
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b. menyusun bahaji perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang inventarisasi dan rencana perlindungan dan 
pengelolaan Ungkungan hid up sesuai prosed ur dan ketencuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapax 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana stracegis;

c. menyelia penyelenggaraan pemenntahan dan anggaran di bidang 
inveniarisasi dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup berdasarkan kewenangan dan mem pert imbangkan sumber 
daya agar penyelenggaraannya berjaJan efektif sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang lelah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan cugas 
beijalan dengan efektif, eilsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan rencana 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

f. menyelia pelaksanaan invcntahsasi data dan informasi sumberdaya 
alam sesuai metodologi yang dapai dipertanggungjawabkan agar 

diperoleh data yang dapat digunakan sebagai bah an perencanaan 
dan pengambilan kebijakan bidang lingkungan hidup;

g. menyelia penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup;
h- mengoordinasikan dan menyinkronkan pemuatan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daJam Rencana 
Pembangunan Jangka Pendek dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
j. mengoordinasikan dan menyinkronkan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau. dan Ekoregion:
k. menyelia pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung 

bngkungan hidup;
l. menyelia pelaksanaan penentuan cadangan sumberdaya alam;
m. menyelia pelaksanaan inventarisasi karakteristik dan kondisi 

ekosistem;

n. menyelia pelaksanaan pelaksanan pcmetaan kegiatan yang 
berdampak terhadap lingkungan hidup;

o. menyelia pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup;

p. menyelia penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

q. menyelia
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q. menyelia pelaksanaan penyusunan Indeks Kualjtas Lingkungan 
Hid up;

r. melaksanakan pengembangan kesadaran masyarakat serta 

pemangku kepcntingan daJam penyusunan Rencana Perlindungan 
daji Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kineija 
uruaan pemerintahan di bidang inventarisasi dan rcncana 
periindungan dan pengelolaan lingkungan hidup scauai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang teSah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

t. membenkan saran, pendapat, dan penimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambiian 
kebijakan;

u. merumuskan laporan di bidang inventarisasi dan rencana 
periindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanean tugas;

V. mctnbina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Seksi Kajian Strategis dan Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) Seksi Kajian Strategis dan Dampak Lingkungan Hidup mempunyai 
tugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, 
pengcx>rdinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang kajian 

strategis dan dampak lingkungan hidup.

(2) Seksi Kajian Strategis dan Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Kajian Strategis dan 
Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, 
pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis. bimbingan teknis dan 

supervisi. pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang kajian 

strategis dan dampak lingkungan hidup.

(3) Uraian ....

$
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(3) Uraian tugas Kepala Seksi K^ian Strategia dan Dampak Ungkungan
Hid up sebagaimana dimaksud pad a ayat (2| adaiah sebagai berikut:

a. menyuaun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di btdang 
kajian strategis dan dampak Ungkungan hidup sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang 

kajian strategis dan dampak iingkungan hidup seb^ai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan percncanaan penyelenggaa*aan pemerintahan dan 
anggaran di bidang kajian strategis dan dampak Ungkungan hidup 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gun an daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungiawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia penyelenggaraan j>emerintahan dan ani^aran di bidang
kajian strategis dan dampak lingkungan hidup berdasarkan 
kewenangan dan mem pert im ban gkan sumber day a agar
penyelenggaraannya beQalan efektif sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditencukan:

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. inelaksanakan kebijakan teknsi di bidang kajian strategis dan 
dampak Ungkungan hidup;

f. menyelia pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk 

Kebijakan Rencana dan Program bidang lingkungan hidup;

g. TTiemfasiUtasi pernbinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis melalui koordinasi. sosialisasi, asistensi dan diklat;

h. melaksanakan pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan Kebijakan 
Rencana dan program Daerah yang tclah disesuaikan dengan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis;

i. melaksanakan pemetaan isu pembangunan berkelanjutan dan 

Ungkungan hidup;
j. melaksanakan pemetaan Kebijakan Rencana dan Program yang 

potensial menimbulkan dampak Ungkungan hidup;

k. mengoordinasikan lim pakar dalam rangka pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis;

l. mcrnfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis:
m. mcrnfasilitasi pengembangan kesadaran masyarakat serta 

pemangku kepentingan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

n. mengoordinasikan ....
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n. men goordi nasi kan penyusunan tata ruang yang berbasis day a 
dukungdan daya tampung lingkungan hidup;

o. menyelia penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup 

(Produk Domeslik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, 
mekaniame insentif disinsentif, dan pendanaan lingkungan hidup);

p. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang kajian strategis dan dampak 
lingkungan hidup sesuai dengan percncanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;

q. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya set>agai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

r. merumuskan laporan di bidang k^ian strategis dan dampak 
lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

8. membina, mengawasi4 dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang>undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Para^af 4

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 10

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas
perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan,
pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis. bimbingan teknis dan 

Bupervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pe laporan bidang
peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seks: Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
perumusan kebijakan teknis, penyusunan pcrencanaan,
pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis. bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang
peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(3) Uraian ....
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(3| UraJan tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut

a. menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang peningkatan 
kapasitas lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan percncanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data pcrencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

pcrencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 

peningkatan kapasitas lingkungan hidup berdasarkan kewenangan 
dan mempertimbangkan sumber daya agar f>enyelcnggaraannya 

betjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjaian dengan efektif, efisien, dan tepai sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas 
lingkungan hidup;

f. melaksanakan penyusunan data dan informasi proftl Manusia 

Kukum Ad at. kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaJ terkait 
perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup;

g. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan 
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal 
atau pengetahuan tradisional dan hak Manusia Hukum Adat terkait 
dengan perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup;

h. menyelia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 
pengembangan dan pendampingan terhadap Manusia Hukum Adat, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 
dan pengeloiaan lingkungan hidup;

i. melaksanakan fasilitasi ketjasama dan pemberdayaan serta, 
penyiapan model dan pensiapan sarana prasarana peningkatan 
kapasitas dan peningkatan keijasama Manusia Hukum Adat. 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaJ terkait perlindungan 

dan pengeloiaan lingkungan hidup;
j. melaksanakan pengembangan materi dan metode serta 

melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

k. melaksanakan ....
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k. melaksanakan peningkatan kapaaitas inatruktur dan penyuluh 
lingkungan hidup;

l. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat 
peduli lingkungan hidup dan jenis penghargaan lingkun^n hidup;

ED. melaksanakan kegiatan hari-hari lingkungan;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakeanaan kinerja 
urusan pemedntahan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan 
hidup sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;

o. memberikan saran, pendapat, dan penimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
p. merumuskan laporan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi. dan menilai kinerjs bawahan sesuai 
ketemuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
p^wai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sam pah, Li m bah Bahan Berbahaya
Beracun, dan Pertamanan

Paragraf I

Bidang Pengelolaan Sam pah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan
Pertamanan

Pa sal 11

(1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan 
Pertamanan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, 
penyusunan perencanaan, pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan 

teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemaniauan dan evaJuasi, serta 
pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya 

Beracun, pemakaman dan pertamanan.

(2) Bidang
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(2) Bidajig Pengelolaan Sam pah, Umbah Bah an Berbahaya Beracun dan 

Pertamanan aebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh KepaJa 

Bidang Pengelolaan Sam pah, Umbah Bah an Berbahaya Beracun, dan 
Pertain anan yang mempunyai tugas memimpin pelakaanaan 
perumuaan kebijakan teknia. penyuaunan perencanaan, 
pengoordinasian, pelakaanaan kebijakan teknia, bimbingan teknia dan 
Bupervisi, pemantauan dan evaluaai, aerta pelaporan bidang 

Pengelolaan Sampah, Umbah Bahan Berbahaya Beracun, pemakaman 
dan pertamanan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan 
Berbahaya Beracun. dan Pertamanan aebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah sebagai berikut:
a. merumuakan menyuaun kebijakan teknia uruaan pemerintahan di 

bidang pengelolaan sampah. limbah bahan berbahaya beracun, 
pemakaman dan pertamanan aesuai dengan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknia bidang pengelolaan sampah, 
Umbah bahan berbahaya beracun. pemakaman dan pertamanan 
sebagai pedoman pelakaanaan tugas;

b. menyuaun perencanaan penyelen^araan pemerintahan dan 
anggaran di bidang Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbediaya 

Beracun, pemakaman dan pertamanan sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersuaun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis:
c. mengoordinaaikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 

bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, 
pemakaman dan pertamanan berdasarkan kewenangan dan 
mem pert imbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya bcijaJan 
efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;
t. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah. 

Limbah Bahan Berbahaya Beracun, pemakaman dan pertamanan;
f. mengoordinasikan penetapan target pengurangan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
g. mengoordinasikan pelakaanaan pernbinaan pembatasan timbunan 

aampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, dan 
pendaur ulangan aampah serta pemanCaatan kembali sampah dari 
produk dan kemasan produk;

h, mengoordinasikan



• 26 •

h. mengoordinasikan penyedtaan fasilitaa pendaur ulangan aampah. 
aarana praaarana pengolahan sampah;

i. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana Induk, studi 
kelayakan pengelolaan sampah, dan penetapkan lokasi Tempat 
Penampungan Sementara. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 
dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir;

j. mengoordinasikan peiaksanaan bimbingan teknis dan superviai 
pelakaanaan pemilahan dan pengumpulan sampah Derah^ 

peiaksanaan pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir 
dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. dan peiaksanaan 
pemrosesan akhir sampah.

k. mengoordinasikan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir 
dengan sistem pembuangan open dumping-,

\. mengoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem 

tanggap darurat pengelolaan sampah;

m. mengoordinasikan peiaksanaan perizinan penyimpanan sementara 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

mengoordinasikan peiaksanaan pemantauan dan pengawasan 
penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

mengoordinasikan peiaksanaan perizinan bags pengumpul limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun, perizinan pengangkutan limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun men^unakan alat angkut roda 3 
(tiga). perizinan pentmbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
dan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

p. memfasilitasi perizinan pembukaan makam;

q. mengoordinasikan peiaksanaan pemantauan dan pengawasan 
terhadap pengolahan. pemanfaatan, pengangkutan dan 

penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

r. mengoordinasikan peiaksanaan pemeliharaan dan penataan taman 
dan jalur hijau;

8. mengoordinasikan peiaksanaan pengadaan taman dan jalur hijau;

t. mengoordinasikan peiaksanaan pembangunan taman dan jalur 

h^au;

u. mengoordinasikan peiaksanaan cugas petugas pertamanan;

V. melaksanakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 
Bahan Berbahaya Beracun, dan pertamanan sesuai dengan 

perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

n.

O-

w. memberikan ....
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w. membenkan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 

aeauai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

X. mcrumuskan laporan di bidang Pengelolaan Sam pah. [^imbah Bahan 
Berbahaya Beracun, dan pertamanan berdasarkan data dan analiaa 
sebagai informaai dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

y. membina, mengawasi, dan meniiai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
2. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan Sam pah

PasaJ 12

(1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas perumusan kebijakan 

teknis, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan 
kebijakan teknis, bimbingan teknis dan aupervisi, pemantauan dan 
evaluasi, serta polaporan bidang pengelolaan sampah.

(2) Sekai Pengelolaan Sampah sebagai man a dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas 

memtmpin pelaksanaan perumusan kebijakan teknis. penyusunan 
percncanaan. pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis^ 

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan bidang pengelolaan sampah.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis bidang pengelolaan sampah 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pengelolaan sampah sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana straiegis;

c. menyelia



-28-

c. menyelia p«nyelenggaraan pemenntahan dan anggaran di bidang 
pengelolaan saxnpah berdaaarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar penyelenggaraannya beijalan 
efektif scsuai dengan aasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, membcrikan petunjuk. dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang Cugasnya agar pelaksanaan tu^a 
berjaian dengan efektif. eHsien, dan tepat aasaran;

e. melakaanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah;

r menyusun in formas! pengelolaan sampah tingkat Daerah;

g. menyusun penetapan target pengurangan sampah dan phoritas 
jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

h. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 
prod u sen / Ind u stri;

i. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan 
kemasan yang mampu diurai oleh proses atam;

j. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;

k. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

l. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah daii 

produk dan kemasan produk;

m. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan
pengelolaan sampah;

n. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan 

pemilahan dan pengumpulan sampah Daerah;

o. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
pengangkutan sampah ke Tern pat Pemrosesan Akhlr dan/atau 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

p. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
pemrosesan akhir sampah;

q. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;

r. menyusun bahan penetapan lokasi tempat penampungan
seraentara. tempat pongolahan sampah terpadu dan/ateu tempat 
pemrosesan akhir sampah;

8. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir 
dengan sistem pembuangan open dumping;

t. menyusun dan menyefen^arakan sistem tanggap darurat 
pengelolaan sampah;

u. menyelia pengumpulan data dan informasi pengelolaan sampah 
Daerah;

V. melaksanakan ...

P
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V. melaksanakan kajian pengelolaan sampah sesuat karaker wilayah;

w. melaksanakan inventarisaai Gas Rumah Kaca sektor per sampah an;

3L melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan 

pengurangan dan penanganan sampah;

y. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineTja;

z. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambitan 
kebyakan;

aa, merumuskan laporan di bidang pengelolaan sampah berdasarkan 
data dan analisa sebagai tnformasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

bb. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 13

(1) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas
perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, 
pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pe laporan bidang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

(2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebagalmana
dimaksud pada ay at (1| dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya Beracun yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, 
pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis. bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan dan evaluasi. serta pelaporan bidang
Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya Beracun.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
Beracun sebagaimana dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun
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a. menyuaun bah an kebijakan teknis uruaan pemerintahan di bidang 

pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun seauat dengan 
peraturan perundang*undangan dan pertimbangan teknis bidang 
pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun sebagai pedoman 
pelakaanaan tugas;

b. menyuaun bahan perencanaan penyelen^araan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun 

sesuaj prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdaaarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 
pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun berdaaarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
penyelenggaraannya berjalen efektif sesuai dengan saaaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petuojuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 

benaJan dengan efektif. eflsien, dan tepat sasaran;
e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah bahan 

berbahaya beracun;
f. menyelia pelaksanaan penzinan penyimpanan sementara limbah 

bahan berbahaya dan beracun;
g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan 

semen tara limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. menyelia pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan 

berbahaya dan beracun;
i. menyelia pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan

berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
j. menyelia pelaksanaan permnan penimbunan limbah bahan

berbahaya dan beracun;
k. menyelia pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan

berbahaya dan beracun;
l. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

m. sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
n. memfaailitasi penyediaan sarpras pengelolaan limbah bahan

berbahaya beracun dari sumber rumah tangga;
o. melakukan inventarisasi dan pendataan jenis limbah bahan 

berbahaya dan beracun;

p. melaksanakan ....
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r,

s.

t.

melaksanakan p«ngendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija 

urusan pemerintahan di bklang pengelolaan limbah bahan
berbahaya beracun sesuai dengan perencanaan dan indikator aistem 

pengendaUan internal yang telah ditetapkan dalam rangka
perbaikan kinerja:
membenkan sarant pendapat, dan perdmbangan kepada atasan 
aesuai bidang tugaanya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
merumuskan laporan di bidang pengclolaan limbah bahan
berbahaya beracun berdasarkan data dan analisa aebagai in formas! 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina. mengawaai, dan menilai kineija bawahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4 

Seksi Pertamanan

Pa sal 14

(1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, 
penyusunan perencanaan, pengoordinasian» pelaksanaan kebyakan 

teknis. bimbingan teknis dan supervisi. pemantauan dan evaluasi. aerta 

pelaporan bidang pertamanan dan pemakaman.
(2) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) dipimptn oleh 

Kepala Seksi Pertamanan yang mempunyai tugas mcmimpin 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis. penyusunan perencanaan, 
pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan dan evaluasi. serta pelaporan bidang 

pertamanan dan pemakaman.
(3) Uralan tugas Kepala Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pertamanan dan pemakaman sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis bidang pertamanan dan 

pemakaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun ►...
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b. menyusun bahan perencanaan penyelen^araan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pertamanan dan p^makamon seauai prosed ur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
c. menyelia penyeienggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 

pertamanan dan pemakaman berdaaarkan kewenan^n dan 
mempenimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya beijalan 

efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;
e. melaksanakan kebijakan teknis bidang pertamanan dan 

pemakaman;
r menyelia pelaksanaan inventahsasi permasalahan, kondisi fisik, 

dan kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan dan 
pemakaman;

g. menyelia pelaksanaan pemeliharaan dan penataan taman, makam, 
dan jalur hijau;

h. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan taman, 
makam, dan jaiur hijau;

i. menyelia pelaksanaan pembangunan taman. makam. dan jalur 
hijau;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas petugas pertamanan dan 
pemakaman;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 
urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan pemakaman 
sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian 

inlemaJ yang telah ditetapkan daJam rangka pcrbaikan kinetja;
l. memberikan saran, pcndapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

m. merumuskan laporan di bidang pertamanan dan pemakaman 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

n. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan basilnya sesuai target kinetja; dan
0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daiam 

ran^ca mendukung kinetja organisasi.

Bagian ....
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Bagian Kelima
Tugas dan Fungai Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keruaakan

Ungkungan Hidup

Paragraf I
Bidang Pengendalian Pcncemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Paaal 15
(1) Bidang Pengendalian Pcncemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis. penyusunan 
perencanaan, pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis, 
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan bidang pengendalian pence maran dan kerusakan
lingkungan.

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ay at (1| di pirn pin oleh Kepala Bidang 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, 
penyusunan perencanaan. pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan 
teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi. serta 

pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ay at (2) ad a lab sebagai 
berikut:

a. menyusun kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

Ungkungan hidup sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertan^ungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

C. mcngoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
berdasarkan kewcnangan dan memperlimbangkan sumber daya 
agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan:

d. mendistribusikan ....
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a.

e.

mendidtribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pe}aksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran;

melakaanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup;

mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitaa 
udara. dan kualitaa tanah serta kerusakan lingkungan hidup;

mengoordinasikan penyusunan bahan pcnentuan baku inutu 

lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

h. mengoordinasikan penyiapan sarana prasarana pemantauan 

lingkungan berupa laboratonum lingkungan hidup;

dan pern bi naan

f.

g

i.

J-

mengcrardinasikan pelaksanaan pemantauan 
sumber pencemar institusi dan non institusi;

k.

mengoordinasikan pengembangan si stem intormasi kondisi. potensi 
dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi audit lingkungan 
hidup dan anaksis risiko lingkungan hidup;

l. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup melaJui pemberian 
informasi, pengisolasian, serta penghentian pencemaran dan/aiau 

kerusakan lingkungan hidup;

m. mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup melaJui pembersihan. remidiasi, 
rehabilitasi. dan restorasi daerah pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;

n. mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana penanggulangan 
dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, 
pemanfaatan secara leatari, dan pencadangan sumber day a a lam;

melakukan pembinaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim;

menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
menyusun bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi. 
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan 
keane kar agaman h ay ati;

mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

o.

P*

r.

s.

t. mengoordinasikan ....
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t. TTiengoordinasikan penyelesaian konflik daJam pemanfaatan 
keanekaraganian hayati;

u. mengoordinasikan pengembangan siatein ixiformasi dan pengelolaan 
database keanckaragaman hayati;

V. mengoordinasikan dan kerjasama kemitraan da lam pengelolaan 

kawasan kehati dan kawasan esensial;

w. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan 

administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan;

X. mengoordinasikan dan melakaanakan pelayanan administrasi dan 
teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup;

y. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 

urusan pemerintahan di bidang pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

z. memberikan saran. pendapai, dan pertirnbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertirnbangan pengambilan 

kebijakan;

aa. merumuskan laporan di bidang pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai 
informa si dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

bb. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ptmpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf '2
Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

(1) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan 

perencanaan. pengoordinasian, pelaksanaan keb^akan teknis, 
bimbingan teknis dan supervisi. pemantauan dan evaluasi. serta 
pelaporan bidang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

(2) Seksi ....
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(2) Seksi Pcncegahan Pencemaran dan Keruaakan Ungkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin olch Kepala Seksi 
Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang 

mempunyai tugas memimpin perumusan kebijakan tcknis, penyusunan 
perencanaan, pengoordinasian» pelaksanaan kebijakan teknia, 
bimbingan leknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan bidang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut :

a, menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan dl bidang 
pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai 
dengan peraiuran perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
bidang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungfan sebagai 
pedoman pelaksanaan cugas;

b. menyusun bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pencegahan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tereusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
stracegis;

c- menycUa penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 
pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

berdasarkan kewenangan dan mem pert imbangkan sumber day a 
agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan:

d. mendistribustkan cugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
bei]a1an dengan efektif, efisien. dan cepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup;

f. melaksanakan pemantauan kuahtas air, kualitas udaraf dan 
kuaiitas tanah;

g. menyusun bahan penentuan baku mutu lingkungan;

h. menyiapkan aarana prasarana pemantauan lingkungan berupa 
labors tori um lingkungan;

i. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 
institusi;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber 
pencemar institusi dan non institusi;

k. melaksanakan ....
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k. melaksanakar) pembinaan tindak lanjut rekomendaai basil evaluasi 
sumber pencemar inatttusi dan non institusi;

l. menyusun bahan penentuan kriteria baku kerusakan bngkungan;

m. melaksanaken pemantauan kerusakan lingkungan hidup;

n. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan 
pemberian pehngatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

hidup kepada masyarakat;

o.

q*

r.

8.

l.

menyusun instrumcn pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup meliputi audit lingkungan hidup dan analisis 
risiko lingkungan hidup;

melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija 

urusan pemerintahan di bidang pencegahan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pen gam bi Ian 
kebijakan;

merumuskan laporan di bidang pencegahan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan pcraturan penmdang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasiinya sesuai tai^et kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 17

(!) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, 
penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan 
teknis. bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta 
pclaporan bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup.

(2| Seksi ....
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(2) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Keruaakan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dunakaud pada ayat (1) dipimpin oieh 
Kepala Sekai Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan 

Keruaakan Lingkungan Hidup yang mcmpunyai tugaa memimpin 
pelaksanaan perumusan kebijakan tcknis. penyusunan perencanaan, 
pengoordinaaian. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan reknis dan 
supervisi, pemantauan dan evaluasi» serca pelaporan bidang 
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup.

(3) Uraian lugaa Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran 

dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis bidang penanggulangan dan pemulihan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang da pat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya beijalan 
efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan 

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
r. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi bidang energi dan 

sumber daya mineral sub bidang kelistrikan;
g. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup melalui pemberian informasi, pengisolasian, serta 
penghentian pencemaran dan/aiau kerusakan lingkungan hidup;

h. melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup melalui pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan 

restorasi daerah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup:

i. menyediakan ....

P
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t.

J-

k.

I

m.

n.

menyediakan sarana pmsarana penanggulangan dan pemulihan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hid up; 
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang penanggulangan dan pemulihan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
membenkan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pen gam bi Ian 
kebijakan;
menyusun laporan di bidang penanggulangan dan pemulihan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

Pasal 18
(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan 

kebijakan teknis. penyusunan perencanaan, pengoordinasian, 
pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, 
pemantauan dan evaluasi. serta pelaporan bidang pemeliharaan 
lingkungan hidup.

(2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

yang mempunyai tugas memimpin perumusan kebijakan teknis. 
penyusunan perencanaan. pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan 
teknis, bimbingan teknis dan superviai. pemantauan dan evaluasi. serta 
pelaporan bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang undangan dan pertimbangan teknis bidang 
pemeliharaan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas;

b, menyusun
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

1.

k.

1.

menyusun bah an perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pemeliharaan lingkungan hidup aesuai proaedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

aesuai dengan rencana strategis;

menyelia penydenggaiaan pemerintahan dan anggaran di btdang 
pemeliharaan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan s umber day a agar penyelenggaraannya beijalan 

efektif sesuai dengan sasaran dan mjuan yang telah ditentukan;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

metaksanakan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan lingkungan 
hidup;

menyelia pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan 
secara lestari, dan pencadangan sumber day a alam;

melakukan pernbinaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan 
tklim;

melakukan inventahsasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil 
emisi Gas Rumah Kaca;

pelaksanaan
pengendalian

pengawasan pelaksanaan

pemanfaatan

menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

menyiapkan bah an penetapan kebijakan dan 
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan. dan 
kerusakan keanekaragaman hay ad;

melaksanakan pemantauan dan 

konservasi keanekaragaman hayad;

mem fa si Uta si penyelesaian konflik dalam 
keanekaragaman hayati;

m. melaksanakan pengembangan aistem informasi dan pengelolaan 
database keanekaragaman hayad;

melaksanakan penyusunan profil keanekaragaman hayati;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam 
pengelolaan kawasan keanekaragaman hayad dan kawasan 
essensiai,

melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang k eh u tan an;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi bidang energi dan 

Bumber days mineral sub bidang pertain ban gan;

n.

o.

p.

r. melaksanakan ....
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r. melaksanakan pengendalian dan evaluaaf kineija urusan 

pemerintahan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup aeauai 
dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal 
yang te)ah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

8. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

t. merumuskan laporan di bidang pemeliharaan Imgloingan hidup 

berdasarkan data dan analiaa sebagai informasi dan 
pcrtanggungjawaban pelaksanaan tugas;

u. membina, mengawaai, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

V. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Bidang Pertzinan, Pembinaan, 

dan Penaatan Lingkungan Hidup

Paragraf I

Bidang Perizinan» Pembinaan, dan Penaatan Lingkungan Hidup

PasaJ 19

(1) Bidang Perizinan, Pembinaan, dan Penaatan Lin^cungan Hidup
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, 
peny u su nan perencan aan, pen goordinasi an, pelaksanaan kel^ij akan 

teknis, bimbingan feknis dan supervisi, pemantauan dan evaluaai, serta 
pelaporan bidang perizinan, pembinaan, dan penaatan lingkungan 

hidup.
(2) Bidang Perizinan, Pembinaan. dan Penaatan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang 
Perizinan, Pembinaan, dan Penaatan Lingkungan Hidup yang 
mempunyai tugas memimpm pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, 
penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan 
leknis, bimbingan reknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi. serta 
pelaporan bidang perizinan, pembinaan. dan penaatan lingkungan 

hidup,

(3) Uraian ....
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(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penzinan. Pembinaan. dan Penaatan
LIngkungan Hidup sebagaimana dimakaud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a, menyusun kebijakan teknis urusan pemerimahan di bidang 

p«rizinan> pembinaan. dan penaatan lingkungan hidup sesuai 
dcngan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
bidang peridnan. pembinaan, dan penaatan lingkungan hidup 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun pcrencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang perizinan. pembinaan, dan penaatan lingkungan 
hidup sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perenCanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
c- mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan an^aran di 

bidang perizinan, pembinaan, dan penaatan lingkungan hidup 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan a umber day a 

agar penyelenggaraannya be r] a I an efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eHsien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizinan. pembinaan. 
dan penaatan lingkungan hidup;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan izin lingkungan hidup;
g. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Mid up dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. izin 
lingkungan. Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis resiko 
Lingkungan Hidup;

h. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen 

lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup;
i. mengoordinasikan penyusunan tim k^ian dokumen lingkungan 

hidup meliputi komisi penilai, tim pakar, dan konsultan;
j. mengoordinasikan pembinaan dan penga\vasan terhadap konsultan 

penyedia jasa penyusunan dokumen lingkungan hidup;
k. menyusun rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar hasil rekomendasi dapat digunakan bah an
pertimbangan pengambilan keputusan;

). melaksanakan ....



- 43

\. melaksanakan pembinaan terhadap peneriroa mn lingkun^ui dan 

izin perhndungan dan pengelolaan Hngkungan hidup;

m. mengoordinasikan pengembangan as stem informaai pem binaan ataa 
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perhndungan 

dan pengelolaan hngkungan hidup;

n. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin hngkungan dan 

izin perhndungan dan pengelolaan hngkungan hidup;

o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Pet u gas Pengawas Lingkungan Hidup Dae rah;

p. mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 
perhndungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

q. mengoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran 
lingkungan hidup;

r. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan atas usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perhndungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

s. mengoordinasikan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan baik 

di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

t. mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 
perhndungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

u. mengoordinasikan pengembangan sistem informasi penehmaan 
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai 
dengan izin perhndungan dan pengelolaan hn^ungan hidup;

V. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 
urusan pemerintahan di bidang perizinan, pembinaan. dan 

penaatan lingkungan hidup sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

w. memberikan saranf pendapat, dan pertimbangan kepada atesan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan:

X. merumuskan laporan di bidang perizinan, pembinaan, dan 

penaatan lingkungan hidup berdasarkan data dan anaJisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

y. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan pei^indang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang<undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2 ....
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Paragraf 2

Seksi Pelayanan Izin l«ingkungan

Pasal 20

(1) Seksi Pelayanan Izin Lingkungan mempunyai tugas perumusan 
kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, 
pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan aupervisit 
pemantauan dan evaluasi, serta pel a po ran bidang pelayanan izin 
lingkungan hid up.

(2) Seksi Pelayanan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksuci pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Izin Lingkungan yang 
mempunyai tugas memimpm pelaksanaan perumusan kebijakan teknis. 
penyusunan perencanaan, pengoordinasian. pelaksanaan kcbijaJcan 
teknis. bimbingan teknis dan supervisi. pemantauan dan evaluasi. serta 
pelaporan bidang pelayanan izin lingkungan hidup.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Izin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai behkut:

a.

b.

c.

d.

e.

menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pelayanan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan tekms bidang pelayanan izin 
lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pelayanan izin lingkungan sesuai prosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern ban gu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

menyelia penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 
pelayanan izin lingkungan l)erdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya beijalan 

efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eilsien, dan cepat sasaran;

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan izin lingkungan 
hidup;

f. menyelia pelaksanaan pelayanan izin lingkungan hidup;

g. menyiapkan ....
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gs menyiapkan bahan koordinasi dan pelakaanaan penyusunan 

in at rumen pencegahan pencenmran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup meliputi Analisia Mengenai Dampak Lingkungan, 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup» izin lingkungan. Audit Lingkungan Hidup. dan 

Analisia resiko Lingkungan Hidup;

h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelakaanaan pentlaian terhadap 

dokumen lingkungan meliputi Analisia Mengenai Dampak 
Lingkungan < Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan tim kajian dokumen 

lingkungan hidup meliputi komisi penilai. tim pakar, dan konsultan;

j. menyelia pelaksanaan pemrosesan ihn lingkungan hidup;

k. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan yang belum 
mempunyai izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan;

memverifikasi data dan bahan penyusunan rekomendasi teknis 
bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar hasil rekomendasi dapat 
digunakan bahan pertimbangan pengambilEui keputusan;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan berkeda pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan 
penyedia jasa penyusunan dokumen lingkungan hidup;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija
urusan pemerintahan di bidang pelayanan izin lingkungan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dal am rangka perbaikan kinerja;

p. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
eesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

q. merumuskan laporan di bidang pelayanan izin lingkungan
berdasarkan data dan analisa sebagai in formasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

r. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai
ketentuan peraturan pcrundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang<undangan dalam 
ran^ca mendukung kinerja organiaasi.

Paragraf 3 ....
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Paragraf 3

Seksi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Sekai Pern binaan F^ngelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
perumusan kebijakan teknis, penyusurian perencanaan, 
pcngoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan 

aupervisi, pcmantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang pembinaan 
pengelolaan lingkungan hidup.

{2) Seksi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pcnyusunan perencanaan, 
pcngoordinasian. pelaksanaan kebijakan teknis. bimbingan teknis dan 
supervisi. pemantauan dan evaluasi. serta pelaporan bidang pembinaan 
pengelolaan lingkungan hidup.

(3| Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah eebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
pembinaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan tekms bidang pembinaan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bah an perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pembinaan pengelolaan lingkungan hidup 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang 
pembinaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan 

dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya 
beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditentukan;

d. mendistribuslkan tugas, membehkan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan kebijakan teknis di bidang pembinaan 
pengelolaan lingkungan hidup;

f. melaksanakan pembinaan terhadap penerima i2in lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

g. melaksanakan ....
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g

h.
1.

k.

m,

n.

0.

p.

q

r.

melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hastl evaluasi 
penerima izin Lingkungan dan izirt perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan;
melakaanakan penelaahan dan verinkasi atas pembinaan; 

menyusun rekomendasi tindak lanjut basil verifikaai pembinaan; 
melakaanakan bimbingan teknia, monitoring dan pelaporan atas 
basil tindak lanjut pembinaan;
mengembangkan sistem in forma si pembinaan atas usaha atau 
kegiatan yang tidak sesuai dengan i2in perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan bidup;
menyiapkan bah an pembentukan tim monitoring dan koordinaai 
pembinaan;
melaksanakan soaialiaasi pengelolaan lingkungan hidup kepada 
pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan;
melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan 
pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan:
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang pembinaan pengelolaan lingkungan 
hidup sesuai dengan perencanaan dan mdikator sistem 
pengendalian internal yang telab ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinena;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;
xnerumuskan laporan di bidang pembinaan pengelolaan lingkungan 
hidup berdasarkan data dan anabsa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan (ugas.
membina, mengawasi. dan menilai kineija baw’ahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organiaasi.

Paragraf 4
Sekai Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 22
(1| Sekei Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas perumusan kebijakan leknis, penyusunan 
perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, 
bimbingan leknis dan supervisi. pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan bidang pengawasan dan penaatan hukum lingkungan bidup.

(2) Seksi ....
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(2) S«k8i Pengawasdn dan Penaatan Hukum Lmgkungan Hid up
sebagaifnana dimaksud pada ay at (1) dipttnpin oleh Kepala Seksi 
Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup yang mempunyai 

tugas memimpin pelaksanaan perumusan kebijakan teknis.
penyuaunan perencanaan, pengoordinasian. pelaksanaan kebijakan 

teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi. aerta 
pelaporan bidang pengawasan dan penaatan hukum lingkungan hidup.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ay at (2) adalah sebagai 
bcrikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan dan penaatan hukum lingkungan hidup sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang 
pengawasan dan penaatan hukum lingkungan hidup sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pengawasan dan penaatan hukum lingkungan 
hidup sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategys;

c. menyelia penyelen^araan pemerintahan dan anggaran di bidang 
pengawasan dan penaatan hukum lingkungan hidup berdasarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan 
penaatan hukum lingkungan hidup;

f. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

g. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas 
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

i. menyiapkan bahan pembentukan dm koordinasi dan monitoring 

penegakan hukum;

J. melaksanakan ....
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o.

P-

q*

r.

j. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindangaji 
dan pengelolaan lingkungan hidup;

k. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

I melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum 

pidana secara terpadu;

m. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan tatacara pel ay an an 
pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

n. menyelia pelakaanaan penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau 

kegiatan yang lidak sesuai dengan i2in perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

menyusun rekomendaai tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

melaksanakan bimbingan teknia, monitoring dan pelaporan atas 

hasil tindak lanjut pengaduan;

memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan;

8, melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup;

t. mengembangkan si stem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lin^ungan hidup;

u- menyiapkan bahan pembentukan tim monitoring dan koordinasi 
penegakan hukum;

melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan penaatan hukum 

lingkungan hidup sesuai dengan perencanaan dan indikator sistera 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinetja;

X, memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan,

y. merumuskan laporan di bidang pengawasan dan penaatan hukum 
lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas;

a. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawal sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

V.

w.

aa. melaksanakan ....
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aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
aeauai dengan ketentuan peraturan perundang^undangan dal am 

rangka mendukung kinerja organiaasi.

Bagian Keenam
UPT Kebun Raya Indrokilo Boyolali 

Pa sal 23

(1) UPT Kebun Raya Indrokilo Boyolali mempunyai tugas melaksanakan 
konservaai Ex Situ tumbuhan dataran rcndah Jawa bagian Timur.

(2| UPT Kebun Raya Indrokilo Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala UPT Kebun Raya indrokilo Boyolali yang 
mempunyai tugas memimpin pelakaanaan konservaai Ex Situ 

tumbuhan dataran rendah Jawa bagian Timur.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Kebun Raya Indrokilo Boyolali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. merumuskaji kebijakan teknis urusan pcmerintahan di bidang 

konservasi Ex Situ tumbuhan dataran rendah Jawa bagian Timur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penimbangan 
teknis bidang konservasi Ex Situ tumbuhan dataran rendah Jawa 
bagian Timur sebagai pedoman pelakaanaan tugas;

b- menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang konservasi Ex Situ tumbuhan dataran rendah 

Jawa bagian Timur sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gun an daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mcngoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang konservasi Ex Situ tumbuhan dataran rendah Jawa b^an 

Timur berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar penyelenggaraan ny a bcrjalan efektif sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoleksi tumbuhan dari luar habitat aslinya melalui eksplorasi 

guna memperbanyak tumbuhan koleksi yang dapat tumbuh di area 
wilayah Kebun Raya Indrokilo;

f. melaksanakan ....
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f. melaksanakan pemeliharaan tanaman koleksi secara rutin scauai 

aapek teknia dan konaervasi agar tanaman koleksi dapat tetjaga 

keberad aanny a;

g. melaksanakan pendidan tumbuhan seauai metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan gun a mengembangkan tanaman dan Kebun 
Raya Indrokilo,

h. melaksanakan pemanfaatan tumbuhan koleksi dengan 

mempertimbangkan aspek pelestanan guna memberikan nilai 
tambah tumbuhan secara opdmaJ;

i. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan 
infrastru ktu r yang diperlukan secara terencana dan rutin guna 

mendukung keberadaan Kebun Raya Indrokilo;

j. mengembangkan pemanfaatan area wilayah Kebun Raya Indrokilo 
secara opdmal untuk kependngan lain agar Kebun Raya Indrokilo 

dapat membenkan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah dan 
masyarakat;

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis seauai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan Kebun Raya 

Indokilo secara opdmal;

l. melaksanakan pungutan jasa pelayanan dan menyetorkan hasil 
pendapatan ke kas Daerah sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan guna meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah ;

m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemcriniahan di bidang konservasi Ex Situ tumbuhan 
dataran rendah Jawa bagian Timur seauai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan daJam 

rangka perbaikan kinerja;

n. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasaji 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

o.

P«

merumuskan laporan di bidang konservasi Ex Situ tumbuhan 
dataran rendah Jawa bagian Timur berdasarkan data dan analisa 
sebagai in formas! dan pertan^ungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Pasal 24 ....
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Pasa) 24

(1) Subbagian Tata Usaha pada UPT Kebun Raya Indrokilo Boyolali 
mem puny ai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
keuangan, umum, pengeloleian barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha pada UPT Kebun Raya indrokilo Boyolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Tata Usaha UPT Kebun Raya indrokilo mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan urusan rumah tangga* kepegawaian, keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian tugaa Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Indrokilo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknia di bidang umum dan kepegawaian,
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan seauai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang umum dan kepegawaian,
kcuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan sesuai proaedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana perabangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana stratcgis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian, kcuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 

dumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan ketatalaksanaan surat menyurat, admin istrasi 
kepegawaian, keuangan. dan aset serta perencanaan dan pelaporan;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip 
dan dokumen, asct, sarana prasarana, dan peralatan rumah tangga 

kantor;

£

h.

mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penunjang 
dan pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang 
serta perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;

i. memberikan ....
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i. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdaaar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian» keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan beijalan aesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
j. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, 

dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan data dan analisa sebagax informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi* dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang*undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketujuh 

UPT Pengelolaan Sampah

Pasal 25
(1) UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam 
urusan pemrosesan akhir sampah di wilayah Kabu paten Boyolali,

(2) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayal (1] 
dipimpin oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang dalam urusan pemprosesan akhir sampah di 
Kabu paten Boyolali.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud 

ayat (2> adalah sebagai berikut:
a, menyusun bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pemrosesan akhir sampah di Kabu paten Boyolali sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang 
pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Boyolali sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b- menyusun bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pemrosesan akhir sampah di Kabupaten 
Boyolali sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....
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c,

d.

C-

f.

g

menyelia penyelenggaraan pemerintahan dan an^aran di bidang 
pcmrosesan akhir sampah di Kabu paten Boyolali berdasarkan 
kewcnangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

mendistribuaikan tugas, memberikan petunjukr dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugae 

beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rum ah tangga;

melaksanakan pengolahan sampah yaitu pemadatan, pengomposan, 
daur ulang materi, dan mengubah sampah menjadi sumber enei^;

melaksanakan pemrosesan akhir sampah yaitu 
penimbunan/pemadatan, penutupan tanah. pengolahan lindi, dan 
penanganan gas;

h. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaJuasi daya
dukung infraatruktur yaitu fasiUtas dasar, fasilitas perlindungan 

lingkungan, fasilitas operasionaJ dan fasilitas penunjang Tempat 
Penampunagn Sementara, Tempat Penampungan Semeniara Reduce 
Reuse dan Recycle, Tempat Pemprosesan Akhir dan/atau Tempat 
Pern prose san Sementara Terpadu;

i. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya
dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 
pengolahan dan pemrosesan akhir;

j. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir 
Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau Tempat Pemrosesan Sementara 

Terpadu;

k. memungut retribusi jasa layanan pengelolaan sampah dan 
menyetorkan hasil pendapatan ke kas Daerah sesuai prosed ur dan 
keientuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan 

Pendapatan AsU Daerah;
l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 

urusan pemerintahan di bidang pemrosesan akhir sampah di 
Kabupaten Boyolali sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;
m. memberikan saran, pen da pat, dan penimbangan kepada alasan 

sesuai bidang tugaanya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

n. merumuskan ....
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n.

o.

P

merumuskan laporan di bidang pemrosesan akhir sampah di 
Kabupaten Boyolali berdasarkan data dan ana^iaa sebagai informaai 
dan penanggungjawaban pelaksanaan cugas;

membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
kelenluan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tar^t kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinetja organisasi.

(31

Pasal 25

(1) Subbagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Sampah mempunyai 
tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha 
UPT Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan urusan rumah tangga. kepegawaian. keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.
Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah 

sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan. dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang umum dan kepegawaian,
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian,
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas Ijerjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran:

melaksanakan ketatalaksanaan surat men yu rat, administrasi 
kepegawaian, keuangan, dan aset serta perencanaan dan pelaporan:

f. melaksanakan ....

e.
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f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip 
dan dokumen, aset» sarana praaarana, dan peralatan rumah cangga 

kamor;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan kebuiuhan penunjang 
dan pengelolaan kebersihan dan keamanan Ungkungan;

h. melaksanakan pengenda)ian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang 

serta perencanaan dan pclaporan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator slatem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;
i. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langaung maupun lertulis berdasar kajian dan/atau lelaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, kcuangan. dan pengelolaan barang serta perencanaan 

dan pelaporan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
j. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, kcuangan, 

dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

penanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengewasi, dan menllai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan p>erundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 62 Tahun 2016 teniang Uraian Tugas Jabacan Eselon pada 
Dinas Lingkungan Hid up Kabu paten Boyolali (Berita Dae rah Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dmyaiakan tidak berlaku.

Pasal 28 ....

5
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Pasal 28

Peraturan Bupad ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar aetiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal X 2018

^VPATl BOYOLALI. ^

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 1 2018

P}. SEKRETARIS DAERAH 
KABUP/^N BOYOLAU 

Asiaten Ac^ilnistraBi Umum, ft
Kut<uni

Parttf i

YANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 
Salman aesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLAU,

RTININGSIHAGNES
Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009
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